اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

خالصه گزارش سازمان اوپک در ماه ژوئن 7102
 تولید نفت خام
طبق آمار منابع ثانویه ،1تولید نفت خام اوپک در ماه مه  333 ،7112هزار بشکه در روز نسبت بهه مهاه آوریه
همین سال افزایش یافت و به رقم متوسط  37.13میلیون بشکه در روز رسید(نمودار .)1
در ماه مه بیشترین میزان افزایش تولید نفت خام در کشورهای لیبی ،نیجریه و عراق رخ داده است و بیشترین
افت تولید در کشورهای آنگوال و امارات متحده عربی اتفاق افتاد.
مجموع میزان تولید نفت خام در کشورهای عضو این سازمان در مه  7112برابر با  37،133ههزار بشههکه در
روز بوده که سه کشور عربستان سعودی (با تولید  هزار بشهکه در روز) ،عهراق (بها تولیهد  ههزار
بشکه در روز) و ایران (با تولید  هزار بشکه در روز) در مجمهوع  53.5درصهد از که تولیهد اوپهک را
تشکی داده اند.
نمودار  -1میزان تولید نفت خام کل اوپک و سه تولید کننده بزرگ اوپک  -هزار بشكه در روز
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 قیمت نفت
طی ماه ژوئن  ،7112میانگین قیمت نفت خام سبد اوپک به رقم  35.13دالر در هر بشکه رسید که نسبت به
ماه گذشته  8درصد کاهش یافته است (نمودار.)7
نمودار  -2میانگین قیمت نفت خام سبد اوپک – دالر در هر بشكه
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میههانگین قیمههت نفههت خههام سههبد اوپههک طههی پههن ماهههه نخسههت سههال  7112برابههر بهها  51.75دالر در هههر بشههکه
است که نسبت به مدت مشابه سال قب  33درصد افزایش یافته است.
میانگین بهای نفهت سهنگین ایهران در  5ماههه نخسهت سهال ( 7112تها پایهان مهاه مهه ) برابهر بها  51.11دالر در
هههر بشههکه بههوده کههه نسههبت بههه مههدت مشههابه سههال قبه خههود  53درصههد ( برابههر بهها  18.75دالر در هههر بشههکه)
افزایش داشته است(نمودار .)3
نمودار  -میانگین قیمت نفت خام سبد اوپک و ایران– دالر در هر بشكه
میانگین قیمت سبد اوپک
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